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 تحذير

 

ال تتضمن تأشيرة الهيئة المغربية لسوق الرساميل المصادقة على برنامج إعادة الشراء أو صحة المعلومات "

 " إعادة الشراء المقترحالمقدمة. تم منحها بعد فحص مدى مالءمة واتساق المعلومات المقدمة في ضوء برنامج 
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 المالي والتواصل اإلعالم عن المسؤول الشخص

 السيد فرانسوا فيت

 المديرالعام اإلداري والمالي

 اتصاالت المغرب

 حي الرياض –شارع النخيل 

 الرباط ، المغرب

  39 90 71 37 5 (0) 212 00  :الهاتف

 relations.investisseurs@iam.ma:  البريد اإللكتروني

 

 شراء األسهم إعادة برنامج 1

 القانوني اإلطار 

 يعد تنفيذ برنامج إعادة الشراء هذا جزًءا من اإلطار التشريعي الجاري به العمل :

  ( المتعلق بشركات المساهمة كما تم 1996غشت  30)  17-95من القانون رقم  281و  279الفصلين

، الصادر بتنفيذ القانون  1429جمادة األولى  17بتاريخ  18-08-1تغييره وتتميمه بالظهير الشريف رقم 

 ؛ 12-78الصادر بتنفيذ  1436شوال  12من  106-15-1و الظهير 20-05

  ( ، المعدل والمكمل للمرسوم 2010يونيو  30) 1431رجب  17الصادر بتاريخ  44-10-2المرسوم رقم

( ، الذي يحدد األشكال والشروط 2003فبراير  24) 1423ذو الحجة  22الصادر بتاريخ  556-02-2رقم 

 التي يمكن أن تنفذ عمليات إعادة شراء شركات المساهمة ألسهمها الذاتية  بالبورصة  ؛

  ( الذي يحدد النسبة من 2018يونيو  20) 1439شوال  6الصادر بتاريخ  306-18-2المرسوم رقم

 رأسالمال الذي قد تمتلكه الشركة مباشرة أو من خالل شخص يعمل باسمه نيابة عن الشركة ؛

 .دورية الهيئة المغربية لسوق الرساميل  بصيغتها المعدلة والمتممة 

 

 8اقترحه مجلس اإلدارة في بالبورصة، الذي ألسهمها شركة اتصاالت المغرب شراء  تم عرض برنامج إعادةيس

على الجمعية العامة العادية للموافقة عليه،  ، 2019فبراير  15وصادق عليه مجلس الرقابة في  2019فبراير 

نامج سيكون ، وفقًا لشروط النصاب القانوني واألغلبية المطلوبة. هذا البر2019من أبريل  23في والتي ستنعقد 

 موضوع القرار التالي:

القرار الثالث عشر: إلغاء برنامج إعادة شراء األسهم الحالي وتفويض مجلس اإلدارة بالعمل مرة أخرى على أسهم 

 الشركة وإنشاء عقد سيولة في بورصة الدار البيضاء.

المطلوبة للجمعيات العامة العادية، بعد تقرر الجمعية العادية ، التي تعمل وفقًا لشروط النصاب القانوني واألغلبية 

قبل اجتماع الجمعية  2019مايو  8قراءة تقرير مجلس اإلدارة ، إلغاء برنامج إعادة شراء األسهم اعتباًرا من 

 .2019نونبر  8، الذي كان من المقرر أن ينتهي في  2018أبريل  24العامة العادية في 

 :الجمعية العامة العادية ، تتصرف وفقًا

  لمساهمةشركات ابوالمتعلقان  1996 غشت 30 الصادر بتاريخ 95-17من القانون  281و  279المادتان 

 ؛ 12-78و  05-20بصيغته المعدلة والمكملة والمعدلة بموجب القانونين رقم 

  ( ، المعدل والمكمل للمرسوم 2010يونيو  30) 1431رجب  17 صادر بتاريخال 44-10-2المرسوم رقم

( الذي يحدد األشكال والشروط 2003فبراير  24) 1423الحجة ذو 22 صادر بتاريخال 556-02-2رقم 

 ألسهمها ؛شركات المساهمة نفيذ عمليات إعادة الشراء في البورصة من قبل تيتم التي بموجبها 
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  ( الذي يحدد نسبة رأس المال 2018يونيو  20) 1439شوال  6 صادر بتاريخال 306-18-2المرسوم رقم

 الذي قد تملكه الشركة مباشرة أو من خالل شخص يعمل باسمه نيابة عن الشركة ؛ 

  الهيئة المغربية لسوق الرساميل.تعميم صادر عن 

 

ذي استعرض جميع وقد استمع إلى تقرير المجلس التنفيذي حول برنامج إعادة شراء أسهم اتصاالت المغرب ، وال

  .العناصر الواردة في مذكرة المعلومات األساسية المشار إليها من قبل الهيئة المغربية لسوق الرساميل

توافق الجمعية العامة العادية صراحةً بوضع برنامج جديد لشراء شركة اتصاالت المغرب ألسهمها في البورصة 

 .رة، في المغرب أو في الخارج ، كما اقترح مجلس اإلدا

باإلضافة إلى ذلك ، ورهناً باالمتثال لألحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها ، فإن االجتماع العام يأذن صراحة 

بوضع عقد في بورصة الدار البيضاء يدعمه برنامج إعادة الشراء هذا.ال يجوز أن يتجاوز عدد األسهم المشار 

 :د األدنى للسقفين التاليينإليها في اتفاقية السيولة المذكورة بأي حال الح

   300 000 من إجمالي عدد األسهم التي يغطيها برنامج إعادة الشراء ؛ %20سهم ، تمثل 

 .الحد األقصى المسموح به في النصوص المذكورة أعاله 

 :خصائص برنامج إعادة شراء األسهم الجديدة ألسهم اتصاالت المغرب هي كما يلي

 من رأس المال %0,17سهم ، تمثل  000 500 1

 

الحد األقصى لعدد األسهم المراد االحتفاظ 

بها في سياق برنامج إعادة الشراء، بما في 

 ذلك األسهم التي يغطيها عقد السيولة

 
 درهم 000 500 283  

الحد األقصى للمبلغ الواجب االلتزام به في 

 تنفيذ برنامج إعادة الشراء

  الموعد النهائي للترخيص شهر18 

 الجدول الزمني للبرنامج 2020نونبر  6إلى  2019 ماي8 

 سعر التدخل )السعر باستثناء رسوم البيع والشراء(: 

 98 السعر األدنى للبيع  درهم مغربي للسهم أو ما يعادله باليورو 

 189 السعر األعلى للبيع  درهم مغربي للسهم أو ما يعادله باليورو 

 التمويلطريقة  بواسطة النقدية المتاحة

 

تمنح الجمعية العامة صالحيات كاملة دون استثناء أو تحفظ لرئيس مجلس اإلدارة أو أي عضو آخر في مجلس 

أبريل  24اإلدارة الجماعية، لغرض إلغاء برنامج إعادة شراء األسهم المصرح به في االجتماع العام العادي بتاريخ 

المغرب أو في الخارج ، لبرنامج إعادة شراء األسهم الجديد  و التنفيذ ، ضمن الحدود الموضحة أعاله ، في 2018

 .وعقد السيولة التي يدعمها في التواريخ والشروط التي يراها مناسبة

 .أسهم الخزينة ال تعطي الحق ال في للتصويت وال الربيحات
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 باريس ببورصة الخاص السيولة عقد 

فإن األحكام المنصوص عليها ، واإلطار القانوني بما أن اتصاالت المغرب مدرجة أيًضا في بورصة باريس ، 

أبريل  16للبرلمان األوروبي ومجلس  596/2014( رقم EUالساري ، وبصورة خاصة أحكام الالئحة العامة )

ما بعدها من القانون التجاري الفرنسي واألحكام و L225-209 ، أحكام المواد  13و  5، وال سيما مواده  2014

بشأن قبول  2011مارس  21 الصادر بتاريخ قرارالالذي يحكم برامج إعادة الشراء وكذلك  AMF هيئةالعامة ل

 شركة اتصاالت المغرب.، تنطبق على  AMFسيولة كممارسة مقبولة من قبل العقود 

 :، يجب على اتصاالت المغرب إبالغ السوق عن طريق بيان صحفي AMF فيما يتعلق بـ

 والسوق السهم المعني  ة ، مع اإلشارة إلى هوية مقدم خدمات االستثمار ، وقبل تنفيذه ، بتوقيع عقد السيول ،

 أو األسواق المعنية والموارد المخصصة للعقد ؛

  من األسهم كل نصف سنة وعند إنهاء العقد ، الميزانية العمومية لتنفيذه عن طريق تحديد الوسائل المتاحة

 العقد ؛ في تاريخ الميزانية العمومية وتوقيعو النقدية 

 .أي تعديل للمعلومات المذكورة في النقاط األولى 

 .اإللكتروني وكذلك على موقع اتصاالت المغرب AMFتم نشر البيان الصحفي على موقع 

 باإلضافة إلى ذلك ، يجب على اتصاالت المغرب أيًضا أن تصدر بيانات شهرية عبر البريد اإللكتروني إلى هيئة

AMF  خالل الفترة.عن العمليات التي تمت 

سيتم إرسال جميع المعلومات التي يتم إرسالها في بورصة باريس في ظل نفس الظروف في المغرب. وبشكل أكثر 

البيان ة لسوق الرساميل وسيتم نشر يإلى الهيئة المغرب AMFتحديدًا ، سيتم إرسال اإلعالنات الشهرية المقدمة إلى 

فقًا لدورية الهيئة المغربية لسوق الرساميل بصيغته المعدلة على موقع اتصاالت المغرب ، والنصف السنوي 

 والُمكملة.

 البرنامج أهداف 

يتكون برنامج إعادة الشراء من التدخل في سوق األوراق المالية عن طريق إصدار أوامر شراء و / أو بيع من 

سعر أجل تقليل التقلبات المفرطة في سعر السهم. وبالتالي ، يتدخل البرنامج بشكل رئيسي عندما ينحرف تقلب 

 .بشكل كبير عن التقلب التاريخي السهم

بشكل كبير عن المستويات المعتادة ،  األسهمأيًضا في حالة انحراف سيولة  سهم الذاتيةاألتتم عملية إعادة شراء 

 مما يحول دون التكوين العادي لسعر السوق.

 :من خالل هذا البرنامج ال يهدف المصدر إلى

  من أجل القيام بعد ذلك بمعاملة مالية أو تخصيص للموظفين ؛ األسهمتكوين مخزون من 

 المعاد شراؤها ؛ ألسهماإللغاء الالحق ل 

 البحث عن نتيجة مالية ؛ 

 .دعم المسار من خالل معارضة توجه قوي في السوق 

، سيتم دعم اتفاقية إعادة وفقًا لدورية الهيئة المغربية لسوق الرساميل بصيغته المعدلة والُمكملة باإلضافة إلى ذلك ،

 :الشراء من خالل برنامج إعادة الشراء هذا على النحو التالي

 %20، تغطي اتفاقية السيولة  2019أبريل  23وفقًا للقرار الثالث عشر الصادر عن الجمعية العامة العادية في  -

 سهم؛ 000 300من برنامج إعادة الشراء ، أي 

  المخصص لعقد السيولة على أبعد تقدير في نهاية برنامج إعادة الشراء ؛األسهم يجب تسوية حساب 

  في حساب منفصل.يجب إدارة عقد السيولة 
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 البرنامج خاصيات 

 السندات المعنية 1.4.1

 .السندات المعنية بهذا البرنامج هي أسهم اتصاالت المغرب

 الحد األقصى لحصة رأس المال المراد االحتفاظ به 1.4.2

على القرار الثالث عشر المذكور  2019أبريل  23 التي ستنعقد بتاريخ العاديةمع مراعاة موافقة الجمعية العامة 

 من رأس مال الشركة. %0,17سهم كحد أقصى ، أي  000 500 1أعاله ، يمكن للشركة الحصول على 

 نطاق سعر التدخل )باستثناء تكاليف الشراء والبيع( 1.4.3

 .باليورو هدرهم أو ما يعادل 189لشراء: لاألقصى  السعر

 أو ما يعادله باليورو.درهم  98لبيع: لاألدنى  السع

 أقصى مبلغ تلتزم به الشركة 1.4.4

على النحو المكّمل والمعدّل بموجب الظهير رقم  الخاص بشركات المساهمة  95-17من القانون  279وفقًا للمادة 

، قيمة جميع أسهم اتصاالت  12-78والقانون   05-20الصادر بالقانون 1429جمادى األولى  17من  1-08-18

المغرب التي تحتفظ بها الشركة ، قد ال تتجاوز مبلغ احتياطيات الشركة ، بخالف االحتياطي القانوني. اعتباًرا من 

مليون درهم. ال يمكن أن تكون القيمة اإلجمالية لجميع  514 3، بلغت قيمة هذه االحتياطيات  2018دجنبر  31

 .األسهم الخاصة بالشركة أكبر من هذا المبلغ

بالنظر إلى المستوى الحالي لالحتياطيات بخالف االحتياطي القانوني ، يمكن للشركة شراء أسهمها في السوق 

درهم. في أي حال ، قد ال تكون  000 500 283المركزي ، دون تجاوز الحد األقصى الذي يجب االلتزام به وهو 

التي تحتفظ بها الشركة في أي وقت من األوقات أكبر من مبلغ االحتياطيات بخالف المستوى األسهم الذاتية قيمة 

مذكرة موضوع  األسهم الذاتية إعادة شراء القانوني أو الحد األقصى المسموح به من قبل الجمعية العامة لبرنامج

 هذه. ةالمعلومات األساسي

تصاالت المغرب، خالل فترة برنامج إعادة الشراء هذا ، بالتوزيع أو حتى تخفيض اومع ذلك ، في حالة قيام 

 23 ل ةالعادي الجمعية العامةاحتياطياتها بخالف االحتياطيات القانونية إلى مبلغ أقل من المبلغ المصرح به في 

 .تتمكن من االحتفاظ بأسهمها بمبلغ يفوق تلك االحتياطيات ن، ل 2019أبريل 

 والقانون 05-20بصيغته المعدلة والمكملة بالقانون  95-17من القانون  333وفقا للمادة وعالوة على ذلك 

االحتياطيات المقابلة للمبلغ اإلجمالي الخاص غير متوفر، للتوزيع المحتمل من قبل ، فإنه تم تحديد أن ،  78-12 

 .الجمعية العامة

 مدة وجدول البرنامج 1.4.5

 .2020بر نون 6إلى  2019 ماي 8شهًرا ، من  18وفقًا للقرار الثالث عشر ، سيتم تشغيل البرنامج لمدة 

نص على أنه "يجب على الجهة يي والذ، القيملبورصة  النظام العاممن  3.12.1عالوة على ذلك ، وفقًا للمادة 

بشروط وأحكام البرنامج المذكورعلى  الُمسيرة برنامج إعادة الشراء إبالغ الشركة االمصدرة التي ترغب في تنفيذ 

أبريل  30ب إبالغ البورصة بطرائق البرنامج في لمغرقبل بدايتها "، سيتعين على اتصاالت ا خمسة أياماألقل 

 .امجقد يؤخر تاريخ بدء البرن الُمسيرةعلى أبعد تقدير. أي تأخير في معلومات الشركة  2019

 .دون تغيير تاريخ انتهاء البرنامج الُمسيرة أيام تداول فقط بعد إبالغ الشركة ا 5يمكن للبرنامج بدء 
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 تمويل البرنامج 1.4.6

من خالل مواردها الخاصة ، نظًرا  اتصاالت المغرب لوضعهسيتم تمويل برنامج إعادة شراء األسهم الذي تخطط 

  مليون درهم. 398بقيمة  1نقدًا متوفًرا 2018 جنبرد 31ألن الشركة لديها اعتباًرا من 

 طرائق تنفيذ البرنامج  1.4.7

، إدارة  2017أكتوبر  17، اعتباًرا من  2017ديسمبر  13اعتُبرت "اتصاالت المغرب" ، بموجب عقد أبرم في 

الذي تم برنامج إعادة الشراء إلى روتشيلد مارتن موريل كمزود لخدمات االستثمار ، وفقًا لميثاق األخالقيات 

 . AMF هيئةإنشاؤه من قبل جمعية األسواق المالية الفرنسية والتي وافقت عليه 

 

( 3يمكن تجديد العقد من سنة إلى أخرى ، عن طريق التجديد السريع ، دون أن ال تزيد مدته اإلجمالية عن ثالث )

 .2020أكتوبر  16سنوات ؛ تاريخ انتهاء الصالحية األقصى في 

 

لضمان استمرارية البرنامج ، تتعهد اتصاالت المغرب بتعيين شركة وساطة قبل انتهاء العقد المبرم مع شركة 

 .2020أكتوبر  16نتهي في سيي والذروتشيلد مارتن موريل ، 

 

لعقود السابقة. في هذا الصدد ، لن تخصص ا موضوع تجدر اإلشارة إلى أن هذا العقد يتدخل في تمديد الخدمات

 .عدأي مبلغ إضافي قبل تنفيذ البرنامج الم ت المغرباتصاال

سيتم إجراء عمليات الشراء والتصرف في أسهم شركة اتصاالت المغرب ، في أي وقت في بورصة باريس وفي 

السوق المركزي لبورصة الدار البيضاء ، بأسعار الشراء والبيع التي تدخل في نطاق التدخل المسموح به من قبل 

. سيتم عمليات على الرأسمال، مع مراعاة التعديالت المتعلقة بأي  2019أبريل  23 لة العادية الجمعية العام

 .اعتماد هذه التعديالت في إطار التراخيص من قبل األجهزة االجتماعية للشركة

 

يتكون برنامج إعادة الشراء من التدخل في السوق عن طريق إصدار أوامر شراء و / أو بيع من أجل تعزيز 

 .سيولة وتقليل التقلباتال

 

تتدخل إعادة شراء األسهم أيًضا في حالة سيولة اإلجراء المنحرف بشكل كبير عن المستويات المعتادة ، مما يمنع 

 .للسهمالتكوين الطبيعي 

 

البورصة في المغرب ، تتعهد اتصاالت المغرب بعدم الشروع في بوفقًا للوائح التي تحكم عمليات إعادة شراء 

 وق األوراق المالية وفقًا لبرنامج إعادة الشراء أو إعطاء تعليمات لتوجيه أعمال روتشيلد مارتن موريل.أوامر س
 

 من المرسوم رقم 1المعدلة والمكملة ، وفقًا للمادة  ا، بصيغته لدورية الهيئة المغربية لسوق الرساميلوفقًا 

في سوق ألسهمها شركات المساهمة حدد األشكال والشروط التي يمكن بموجبها إعادة شراء تي الت 2-02-556 

ب تعيين شركة وساطة واحدة لتنفيذ برنامج إعادة المغر، بصيغتها المعدلة والمكملة ، يتعين على اتصاالت األسهم 

 .الشراء في المغرب

 

الذي أبرم معه عقدًا من  MSINا لخدمات االستثمار ، لهذه الغاية ، اختار روتشيلد مارتن موريل ، بصفته مزودً و

هي الشركة  MSIN،  اتصاالت المغربالباطن لخدمة التنظيم في بورصة الدار البيضاء. وبالتالي ، بعد موافقة 

لتداول األوراق المالية المسؤولة عن تنفيذ ، في المغرب ، أوامر الشراء والمبيعات التي وضعتها المرخصة الوحيدة 

 تشيلد مارتن موريل كجزء من برنامج إعادة الشراء.رو

 
هي المسؤولة الوحيدة عن األداء الصحيح لاللتزامات الناشئة عن برنامج روتشيلد مارتن موريل  ومع ذلك ، تظل

للنظام العام إعادة شراء األسهم على الرغم من التعاقد من الباطن المذكور أعاله وتفترض أي تقصير أومخالفة 

                                                                        

 2018جنبرد نهاية في المالية البيانات في النقدية العمومية الميزانية أصول يعادل ما أي 1



المغرب اتصاالت  

أساسية معلومات مذكرة مقتطف  
  

8 

بصفتها روتشيلد مارتن موريل كجزء من برنامج إعادة الشراء ، تتمتع  MSIN عن الصادرة المغرب ببورصة

 MSINللحركات ومبالغ التدخل في السوق بالحرية في أخذ زمام المبادرة إلعطاء تعليمات إلى  الوحيد الحكم

على وجه  النقاط التالية حتراماب ، مع مراعاة المغرلتنفيذ المعامالت عند الشراء أو بشأن بيع أسهم اتصاالت 

  الخصوص:

 

 ؛ األسهم شراء إعادة عمليات يحكم الذي والتنظيمي القانوني اإلطار 

 ؛ العادية العامة الجمعية عليها صوتت التي التدخل أسعار 

 ؛ ةالعادي ةالعامجمعية ها التالشروط التي حدد 

  األخيرة أقل من الحد األقصى للمبلغ  ب إذا أصبحتالمغرمقدار االحتياطيات االختيارية من اتصاالت

 الذي ستلتزم به الشركة ؛

  12-78والقانون  05-20المعدل والمكمل للقانون  95-17من القانون  279أحكام المادة. 

 

ومع ذلك ، فإن اتصاالت المغرب لها الحق في إنهاء اتفاقية الخدمة مع روتشيلد مارتن موريل. في هذه الحالة ، 

 .الدار البيضاء دون تأخير بورصةوالهيئة المغربية لسوق الرساميل  المغرب إبالغ يجب على اتصاالت

 

سمية ، مثل زيادة رأس المال ، أو تقسيم أو توحيد اإلتأثير على عدد األسهم أو قيمتها  األسهمعندما يكون لمعاملة 

الجمعية العامة و  قبلمن الموافقة  تتمب، مقدماً ، اتخاذ الترتيبات الالزمة لالمغرصاالت اتاألسهم ، يتعين على 

الجديدة للبرنامج وإبالغ روتشيلد مارتن موريل مقدما من أجل  على الخاصيات، الهيئة المغربية لسوق الرساميل 

 تجنب أي انقطاع لبرنامج إعادة الشراء.

 

، كمزود لخدمات االستثمار المسؤول عن إدارة برنامج إعادة الشراء ، روتشيلد مارتن موريل إن تدخل شركة 

مضلالً في سوق  MSINيجب أال يعوق األداء السليم للسوق. يجب أال يكون تنفيذ برنامج إعادة الشراء من قِبل 

  اإلجراء بشكل خاص بشأن هوية أو جودة أو نوايا المشترين أو البائعين.

 

 عن: لد مارتن موريل هي المسؤولةباإلضافة إلى ذلك ، روتشي

 

 اتصاالت المغرب بيان يومي بالمعامالت المنفذة بموجب برنامج إعادة الشراء وعقد  إنشاء ونقل إلى

، واتجاه المعاملة )شراء أو السيولة المدعوم من قبله )مكان التنفيذ ، تاريخ المعاملة، التاريخ( التسوية 

اإلجمالية ، وعموالت شركة الوساطة ، وعموالت بورصة الدار البيضاء ، وسعر التنفيذ ، والمبالغ  بيع(

 )مبلغ ضريبة القيمة المضافة وصافي المبلغ( ؛

  لتمكينه من تقييم تنظيم  تصاالت المغرباإنشاء ونقل إلى اتصاالت المغرب تحليل شهري لسوق أسهم

 السوق ؛

  الدار البيضاء  بورصةو ة المغربية لسوق الرساميلالهيئإحالة أي وثيقة تتعلق بإجراء وتنفيذ المعاملة إلى

 في الوقت المناسب.

  إنشاء وصيانة سجل المعامالت لرصد تنفيذ برنامج إعادة الشراء المصرح به من قبل الجمعية العامة

 يشير هذا السجل إلى الترتيب الزمني للمعامالت المذكورة بما في ذلك ما يلي: العادية.

 تاريخ ووقت المعاملة ؛ -

 المعاملة ؛ اتجاهسعر و -

 عدد األسهم الخاضعة للمعاملة ؛ -

 التكلفة اإلجمالية للعملية ؛ -

 جزء رأس المال الذي تمثله األسهم الخاضعة للمعاملة وبشكل تراكمي. -
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 إمكانية تتبع المعامالت التي تتم بموجب برنامج إعادة الشراء. MSINباإلضافة إلى ذلك ، يجب أن يضمن 

  في أي وقت ، تفاصيل المعامالت التي تتم بموجب برنامج إعادة الشراء وعقد السيولة من خالل استنساخ ،

 الذي يدعمه ؛

  عن طريق إدخال ، في وقت إرسال الطلبات في نظام اإلدراج في البورصة ، المرجع الذي يميز المعامالت

 لبورصة ؛المتعلقة ببرنامج االسترداد وفقًا للتدوين الذي اعتمدته الشركة الُمدارة ل

  بإرسال قائمة مفصلة بالمعامالت التي تتم بموجب برنامج االسترداد إلى روتشيلد مارتن موريل وفقًا

الهيئة المغربية لنموذج متفق عليه ، ويجب أن يذكر ، على األقل ، المعلومات المنصوص عليها في تعميم 

 بصيغته المعدلة والُمكملة. لسوق الرساميل

 

بإرسال إشعار معاملة إلى روتشيلد مارتن موريل الستكمال كل معاملة مدرجة  MSINسيقوم باإلضافة إلى ذلك ، 

في برنامج إعادة الشراء واتفاقية السيولة التي يدعمها. سيتضمن هذا اإلشعار جميع خصائص المعاملة: تاريخ 

عر التنفيذ ، المبلغ المعاملة ، تاريخ التسوية ، مكان األداء )السوق المركزي( ، معنى المعاملة )شراء / بيع( ، س

اإلجمالي ، شركة العموالت بورصة األوراق المالية ، رسوم بورصة الدار البيضاء ، مبلغ ضريبة القيمة المضافة 

 وصافي المبلغ

 عقد السيولة ببورصة الدارالبيضاء 1.4.8

من  %20دود ، سيتم دعم اتفاقية إعادة الشراء من خالل برنامج إعادة الشراء في ح السهممن أجل تعزيز سيولة 

 :برنامج إعادة الشراء وفقًا للطرائق التالية

  المخصص لعقد السيولة على أبعد تقدير في نهاية برنامج إعادة الشراء ؛ سهماأليجب تسوية حساب 

 يجب إدارة عقد السيولة في حساب منفصل. 

 :يجب أن يحترم تنفيذ عقد السيولة المبادئ التالية

  الشخص المسؤول عن عقد السيولة متميًزا عن الشخص المسؤول عن مبدأ االستقالل: يجب أن يكون

برنامج إعادة الشراء. أيضا ، في أي وقت من األوقات ال يمكن أن يكون هناك أي اتفاق بين األشخاص 

 المذكورة لتدخالتهم على القيمة ؛

  لة وذلك خالل مدة برنامج من أيام التداول من بداية عقد السيو %80مبدأ الدوام: يتعهد الوكيل بالتواجد في

 إعادة شراء األسهم ؛

 ( سهم 1000مبدأ التواجد في دفتر الطلبات لكل من البيع والشراء: يتعهد الوكيل بالتأكد من شراء ألف )

 كل جلسة تداول ،( سهم1000وبيع ألف )

  بين سعر  %3مبدأ الحد األقصى لنطاق الشراء / البيع: يتعهد الوكيل باحترام الحد األقصى للفرق البالغ

 الشراء وسعر البيع ؛

 .مبدأ عدم التراكم: يجب أال يهدف عقد السيولة إلى تراكم األوراق المالية 

 وفقًا لألحكام القانونية: 

 6ية برنامج إعادة الشراء ، فيجب تسويته في غضون المتبقي في حوزة المصدر في نها مخزونإذا بقي ال 

 :أشهر من نهاية البرنامج وفقًا للشروط التالية

 يغطي المخزون المتراكم برنامج إعادة الشراء بالكامل بما في ذلك عقد السيولة ؛ -

 يمكن بيع األسهم المتراكمة عبر السوق المركزي و / أو سوق الكتلة ؛ -

عتمد على نفس قواعد تدخل السوق التي تنطبق على برنامج إعادة الخروج من السوق المركزي ي -

 الشراء.
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  عنصر الحد األقصى لنطاق الشراء / البيع 1.4.9

 

 البيضاء الدار بورصة: المصدر        

 2018تطور سعر سهم اتصاالت المغرب منذ يناير  1.4.9.1

درهم  136,25في الدار البيضاء بين  اتصاالت المغرب ، تذبذب سعر سهم 2019فبراير  28و  2018بين يناير 

 .2018أبريل  30درهم في  157,90و 2018 زيوليو 17في 

اتصاالت ، تراوح سعر سهم  2018 ماي 10باإلضافة إلى ذلك ، ومنذ تنفيذ آخر برنامج إلعادة شراء األسهم في 

على أسعار إغالق( درهم. )أ 155,2سعراإلغالق( إلى  أدنىدرهم ) 136,25في الدار البيضاء من  المغرب

 .2018 ماي 10و 2018 زيوليو 17وصلت على التوالي في 

 تفسير الحدود المقترحة 1.4.9.2

. 2019يناير 25إلى  2018يوليوز 25أشهر ، من  6لتحديد نطاقات التدخل ، أخذنا في االعتبار إطار زمني مدته 

 السوق المرجعية التي تم النظر فيها هي بورصة الدار البيضاء.

 األقصى لسعر الشراءالحد   أ(

 :من متوسط السعر المحسوب بين %130الحد األقصى لسعر الشراء هو 

  24درهم ، 149,00 ) 2019يناير 25إلى  2018يوليوز  25خالل الفترة من  السهمأعلى درجة إغالق 

 (2019يناير  25و 

 2019يناير  25 إلى 2018يوليو  25خالل الفترة من  السهمأسعاراإلغالق التي سجلها  2متوسط سعر 

 درهم. 189(  ، مقرب إلى 141,72+ 149,00) 188,97  = %130*2/ درهم أي 141,72) )درهم

 

 الحد األدنى لسعر البيع ب(

 من متوسط السعر المحسوب بين: %70الحد األدنى لسعر البيع هو 

  138,10 )درهم 2019يناير 25إلى  2018يوليوز 25خالل الفترة الممتدة من  السهمأدنى درجة إغالق 

 )2018أكتوبر 30، 

  2019يناير 25إلى  2018يوليو 25خالل الفترة من  لسهمامتوسط سعر أسعاراإلغالق التي سجلها 

 درهم. 98( ، مقرب إلى 141,72+ 138,10)  97,94 =%70 *2/ درهم يأ)درهم (141,72

 

                                                                        

   Bloomberg:المصدر 2
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 اقتراح للحد األقصى لنطاق الشراء / البيع 1.4.9.3

 :المحدد في نهاية تحليلنا الحدود التاليةيوضح نطاق سعر التدخل 

 .درهم أو ما يعادله باليورو 189,00: 3أ( الحد األقصى لسعر الشراء

 .درهم أو ما يعادله باليورو 98,00ب( الحد األدنى لسعر البيع: 

  أثر البرنامج على الوضع المالي لشركة اتصاالت المغرب  1.4.10

المعاد شراؤها ، فإن التعديالت الناتجة عن التقلبات في أسعار أسهم  ألسهمنظًرا ألن الغرض لم يكن هو إلغاء ا

 .اتصاالت المغرب يجب أن يكون لها تأثيرعلى أحكام الشركة في حالة الخسائر المسجلة عند إغالق السنة المحاسبية

ركة بأعلى من رأس مال الش  %0,17في االفتراض النظري حيث يتم شراء الحد األقصى لعدد األسهم التي تمثل 

، ثم يتم إعادة بيعه  2019أبريل  23درهم( من النطاق المصرح به من قبل الجمعية العامة العادية في  189سعر )

درهم( ، سيكون الحد األقصى لخسارة رأس المال المحتملة لشركة اتصاالت  98عند أدنى سعر في نفس النطاق )

 رهم. مليون د 136,5المغرب ، عند كل عملية شراء وبيع ، 

 المحاسبة والمعاملة الضريبية من إعادة الشراء 1.4.11

يتم االعتراف بإعادة شراء أسهمها من قبل الشركة بسعر شراء األسهم المذكورة ، باستثناء تكاليف االستحواذ ، 

 .على مستوى السندات واألوراق المالية االستثمارية

 .تيجةيتم تسجيل األرباح والخسائر المثبتة عند البيع في حساب الن

في نهاية كل سنة مالية، سيتم مقارنة قيمة السندات في المحفظة مع متوسط سعر السوق لشهر دجنبر. فقط الخسائر 

 غير المحققة هي التي تؤدي إلى مخصصات لالهالك.

 كما يلي: 2018ديسمبر  31الربح أو الخسارة غير المحققة على السهم كما في 

 : بورصة الدار البيضاء

A حساب خارج السيولة /: 

  :900 14رصيد األسهم في المخزون 

 ( السعر المتوسط المرجح PMP :للشراء )درهم 141,1140 

  :درهم 140,7452متوسط سعر شهر دجنبر 

 درهم  -495,12 5(( = 140,7452-141,1140* ) 900 14= ) انخفاض القيمة المحسوب 

B  /:حساب السيولة 

  :000 14رصيد األسهم في المخزون 

 ( السعر المتوسط المرجح PMP :للشراء ) درهم140,5242 

  :درهم140,7452 متوسط سعر شهر دجنبر 

 ( = درهم094 3 ( = 140,5242-140,7452* ) 000 14زيادة القيمة المحسوبة 
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 : بورصة باريس

  :250 67رصيد األسهم في المخزون 

 ( السعر المتوسط المرجح PMP :للشراء ) يورو12,8853 

  :يورو 12,9553متوسط سعر شهر دجنبر 

 ( = ( = 12,8853-12,9553* )250 67انخفاض القيمة المحسوب) -وروي707,5 4 

 

على مستوى البيانات المالية الموحدة ، يتم تحييد انخفاض وزيادة القيمة عندما يتم االعتراف باالنتقال من حسابات 

 .من األموال الذاتية  األسهمالشركة األم إلى البيانات المالية الموحدة في األسهم ويتم خصم 

 

 الذاتية األسهمالمعالجة المحاسبية لتوزيعات الربيحات على 

 

 .ألسهم الذاتيةتخصيص أرباح األسهم وفقًا ل، يتم  الربيحة فصل يوم افي 

 

 المعالجة الضريبية

 

 النظام المطبق على أرباح التفويت

األرباح الصافية من بيع ، قيد التنفيذ أو في نهاية العمليات ، لألسهم المدرجة في بورصة الدار البيضاء تخضع 

 للضريبة بالكامل.

 

 الربيحاتالنظام المطبق على 
 للشركة ال تعطي الحق للحصول على الربيحات. لذاتيةاألسهم ا

 معلومات عامة عن الشركة 2

 الشركة تسمية 

 اتصاالت المغرب

 ".Maroc Telecom" و "IAMتمارس الشركة أيًضا األعمال التجارية تحت االسمين التجاريين "

 والعناوين لهاتفا 

 21 21 71 37 5 (0) 212+الهاتف: 

 66 66 71 37 5 (0) 212+الفاكس: 

 webmaster@iam.maالبريد اإللكتروني: 

  www.iam.maالموقع اإللكتروني:

 الرئيسي المقر 

 شارع النخيل. -يقع المقر الرئيسي للشركة في المغرب في الرباط )حي الرياض( 

 القانوني الشكل 

 تعتبر اتصاالت المغرب شركة مساهمة بمجلس إدارة جماعية ومجلس رقابة.

mailto:webmaster@iam.ma
http://www.iam.ma/
http://www.iam.ma/
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 2018 دجنبر 31 حتى رأسمالها 

م بقيمة اسمية سه 340 095 879 درهم ، مقسوًما على040 572 274 5 يبلغ رأس مال شركة اتصاالت المغرب 

 .دراهم لكل منها، وكلها من نفس الفئة ومحررة بالكامل 6قدرها 

 السارية. نظمةكن زيادة أو تخفيض القيمة االسمية للسهم وفقًا للشروط المنصوص عليها في القوانين واأليم

يجوز زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه أو إهالكه بقرار من الجمعية العامة المعنية ووفقًا للشروط المنصوص 

 عليها في القوانين واألنظمة المعمول بها.

 التسجيل - التشكيل 

 .1998فبراير  3تأسست الشركة في الرباط بتاريخ 

 .947 48، تحت الرقم  1998فبراير  10تم تسجيل الشركة في السجل التجاري بالرباط في 

 المدة 

( سنة من تسجيلها في السجل التجاري ، إال في حالة الحل المبكر أو 99يتم تحديد مدة الشركة في تسعة وتسعين )

 القانون أو النظام األساسي.التمديد المنصوص عليه في 

 التخصص 

من نظامها األساسي واألحكام القانونية  2تقوم الشركة ، طبقًا لدفتر التحمالت للمشغّل الخاص بها ووفقًا للمادة 

 والتنظيمية المعمول بها:

 العالمية  توفير جميع خدمات االتصاالت اإللكترونية في العالقات المحلية والدولية ، وال سيما لتوفير الخدمة

 لالتصاالت ؛

  إنشاء وتطوير وتشغيل جميع شبكات االتصاالت اإللكترونية العامة الالزمة لتوفير هذه الخدمات وتوصيلها

 ؛ انبواألج اربةمغللمع الشبكات األخرى المفتوحة 

  لتوفير جميع الخدمات والمرافق والمعدات والمطاريف وشبكات االتصاالت اإللكترونية وإنشاء وتشغيل

أي شبكات توزع الخدمات السمعية البصرية ، بما في ذلك خدمات اإلذاعة الصوتية أو التلفزيونية أو 

 متعددة الوسائط.

 

 :يجوز لها ، في إطار األنشطة المحددة على هذا النحو

  إنشاء واكتساب وامتالك وتشغيل جميع الممتلكات والمنشآت التجارية المنقولة وغير المنقولة الالزمة أو

 مفيدة ببساطة ألنشطتها ، وال سيما تلك التي ينص قانونها على نقلها أو إتاحتها لها ؛ال

 تسويق وتصنيع جميع منتجات االتصاالت السلكية والالسلكية والمواد واألجهزة. 

  إنشاء أو الحصول على أو ترخيص أو استغالل أو التنازل عن أي براءات اختراع أو عمليات أو عالمات

 تجارية ؛

 وسيلة من وسائل القانون ، المشاركة في جميع االتحادات المالية أو الشركات أو الشركات ، القائمة  بأي

 أو في التدريب ، مع وجود غرض مماثل أو ذو صلة له ؛

  بشكل أعم ، تنفيذ جميع العمليات التجارية والمالية واألوراق المالية والعقارية والعمليات الصناعية

ون مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر ، كليًا أو جزئيًا ، بأيٍ من أغراض الشركة ، المساعدة التي قد تك

 وبجميع األشياء المشابهة أو ذات الصلة ، وحتى جميع األشياء التي يمكن أن تعزز نموها وتطورها.
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 القانونية الوثائق على االطالع 

التي ينقلها القانون والنظام األساسي للمساهمين يمكن االطالع على الوثائق االجتماعية والمحاسبية والقانونية 

 واألطراف الثالثة في المكتب المسجل للشركة.

 المغرب اتصاالت على المطبق الضريبة نظام   

 كشركة خاضعة للقانون المغربي ، يخضع النظام الضريبي المطبق على اتصاالت المغرب لقانون الضرائب العام.

 المغرب اتصاالت على المطبقة والتنظيمية القانونية النصوص  

المتعلق بشركات المساهمة، بصيغته المعدلة والمكتملة  95-17تخضع الشركة للقانون المغربي ، وال سيما القانون 

، وكذلك بموجب النظام األساسي. نظًرا لنشاطها ، تسري عليها أحكام  12-78والقانون  05-20بموجب القانون 

 .تي تحكم قطاع االتصاالتالقوانين والنصوص المختلفة ال

نظًرا ألن الشركة مدرجة في سوق خاضع للتنظيم في المغرب ، تسري عليها أحكام القوانين واألنظمة  والمراسيم 

 .والدوريات المغربية المختلفة

باإلضافة إلى ذلك ، وبسبب قبول أسهم الشركة في السوق الخاضعة للوائح يورونكست ، تنطبق عليها بعض أحكام 

 ( والقانون المالي والنقدي الفرنسي.AMFئحة العامة لهيئة األسواق المالية الفرنسية )الال

 المالية السنة  

 .دجنبر 31تبدأ السنة المالية في األول من يناير وتنتهي في 

  التنظيم  3

a- 2019 أبريل فاتح فيالجماعية  اإلدارة مجلسنظيم ت 

 

 الذي اكديرة العربي السيد محل ليحل ، 2019 مارس فاتح في التعيين فعليا وأصبح ، 2019 فبراير 15 في معمر القادر عبد السيد تعيين تم*

 .تقاعد

 المصدر: اتصاالت المغرب
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b- 2019 أبريل فاتح فيالرقابة  مجلسنظيم ت 

 

 مارصال الرحمن وعبد تفتيتل الوافي وعبد السويدي غانم ومحمد بنشبعون محمد السادة والية وتجديد بنشعبون محمد السيد عيينت على التصديق اقتراح سيتم*

  2019 أبريل 23 هادي الحسيني في ومحمد السويدي سيف ومحمد دويدار وحاتم

 المصدر اتصاالت المغرب
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 للشركةحقوق رأسالمال وحقوق التصويت وزيع  ت  4

 :التالي النحو على للشركة التصويت وحقوق رأسالمال حقوق توزيع تم ، 2019 مارس 29 من اعتباًرا

 

* SPTللتنمية ظبي أبو صندوق قبل من %8,7 و %91,3 بنسبة اتصاالت قبل من مملوكةخاضعة للقانون المغربي  شركة هي 
 جمعيات العامة.ال في التصويت حق من محرومة األسهم هذه. وباريس البيضاء الدار من كل في ، مباشر غير أو مباشر بشكل الشركة تملكها التي المغرب اتصاالت أسهم**

 
 المصدر: اتصاالت المغرب
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 الخطر عوامل 5

 المعلومات مذكرة من 60 إلى 53 من الصفحات إلى الرجوع يرجى ، المغرب اتصاالت في الخطر عوامل على لالطالع

 :التالي الرابط على والمتاحة الرساميل لسوق المغربية الهيئة عليها صادقت التي ، األساسية

http://www.ammc.ma/sites/default/files/NI_PR_IAM_004_2019.pdf 

 

 

 

 

 

http://www.ammc.ma/sites/default/files/NI_PR_IAM_004_2019.pdf
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 الملحقات 6

 االجتماعية الحسابات 

 )الدراهم بآالف (الختامي البيان
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 )الدراهم بآالف (التحمالت و المنتوجات حساب
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 الموحدة الحسابات  

 )الدراهم بماليين    (الختامي البيان
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 )الدراهم بماليين    ( التحمالت و المنتوجات حساب
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التوحيد محيط  
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 األساسية المعلومات مذكرة تقديم

والمتممة، فإن ، بصيغته المعدلة  1993شتنبر  21الصادر بتاريخ 212-93-1من الظهير رقم  13وفقًا للمادة 

  :مذكرة المعلومات

 يجب تسليمها أو إرسالها مجانًا إلى أي شخص يطلبها ؛ 

 يجب أن تكون تحت تصرف العموم في مقر اتصاالت المغرب. 

 يجب أن تكون تحت تصرف العموم في مقر البورصة. 

 الهيئة المغربية لسوق الرساميل على موقع   متوفرةو(www.ammc.gov.ma). 

 

 

 تحذير

 الرساميل لسوق المغربية الهيئة قبل من إليه المشار مذكرة المعلومات األساسية من جزء سوى أعاله المذكورة المعلومات تشكل ال

(AMMC )المرجع رقم تحت VI / EM / 004 / 2019 بقراءة الرساميل لسوق المغربية الهيئة وصيت. 2019 أبريل 5 في 

 .المقتطف هذا في إليها المشار بالطريقةعموم للالمتوفر مذكرة المعلومات األساسية مجمل

 

 


